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Evangélium
Mária Magdolna
„elemlámpája”
Romanus az énekes,
húsvéti himnuszában arról ír, hogy
az asszonyok, akik Jézus sírjához
készülnek, megkenni testét, miről
beszélgetnek egymás között. Megvásárolták és előkészítették a fűszereket a test illatosításához, de úgy gondolják, jobb lenne, ha nem mindanynyian mennének a sírhoz. Előre küldik hát Mária Magdolnát, és amit ő
lát és mond, aszerint fognak cselekedni. Még sötét volt, de a szeretet
világított Magdolnának az úton. A
vágy, hogy láthassa Mesterét, irányította a homályban.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy
az asszonyoknak fűszereik voltak,
Mária Magdolnának pedig
„elemlámpája”. Ezért kellett neki
előre menni. Elemlámpája volt, pontvilágítással a végén. A lelkesedés
fénye, valami szándék ponttal a végén.
És ott van Jézus, kora hajnalban,
aki nem lámpa, hanem nap, a napfény. Ő, a térvilágítás, akinek fénye
mindent betölt. Mária Magdolna lámpája, ide-oda kapkodva képkockákat
tár elénk, összefüggés nélkül, értelmetlenül. Ezért szalad izgatottan az
a pos tolo kh oz é s mo ndj a ne kik: „elvitték az Urat a sírból” (Jn
20,2). Lát valamit, részleteket, pontokat, amire rávilágít, de az egészet
egyben és az egésznek az értelmét
nem.
A napfény mindent, még a
felesleges részeket is elárassza sugarával, mert azok csak nekünk feleslegesek, de neki nem.
Az elemlámpa fényénél látjuk, hogy
a sír üres, egy részletet. A napfénynél
látjuk, hogy Jézus nem bent van,
hanem kint, feltámadt és Magdolnával beszélget, az egészet. A lámpa
fényével Magdolna keresi az Urat, a
napfénynél az Úr megvilágítja Magdolnát és az ő küldetését. Ő meg van,
él, és kéri, menjen, keresse meg testvéreit és mondja el nekik, hogy Ő
feltámadt. Mennyire erősebb ez a
napfény! Nemcsak egy helyre világít,
hanem körbe, másokat és mindent,
mindenkit.
És nem csak világít, de fel is tölt
fényével, hogy világítsunk másoknak.
Weöres Sándor írja: „az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig

önmagát, (vagy engedi, hogy őt átvilágítsa az Isten) s a belső világosságból a külső világba sugarat bocsát.”
Ha tovább adja ezt a fényt.
Az ember mindenre, amit nem lát,
nem hall, nem érez, azt mondja:
- Nincs.
Pedig csak azt kellene mondania:
- Nem tudom.
A nincs vakság.
A nem tudom pedig, imádság.
(Gárdonyi Géza: Gyöngyvirág)
A nincs, elzárkózás, a nem tudom,
várakozás. A nincs, halál, a nem tudom, nyitottság és esély.
Ezért Mária Magdolna nem hitetlenkedik, hanem imádkozik, amikor
ezt mondja „Elvitték az Urat a sírból,
s nem tudom, hova tették” (Jn 20,2).
De sejti! És hamarosan meg is tudja.
Feltámadt és mindenhol, mindenkié
lett.
G.F.

Létige
27. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel
10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4;
Jn 20,1-9
28. h.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt
28,8-15
29. k.: ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11
-18
30. sz.: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk
24,13-35
31. cs.: ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35
-48
1. p.: ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,114
2. sz.: ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk
16,9-15
3. v.: ApCsel 5,12-16; Zs 117; Jel 1,913.17-19; Jn 20,19-31
Farkas Dezső

Csütörtök este
Valahogy este az utolsó vacsora termében voltam
s csak álltam a falnál s nem mozdultam,
néztem mint szobor, kétezer évből
az asztal csodáját borból és kenyérből.
Mozdulatlan, hideg kezem
kenyeredért nem emeltem.
Rám tekintett csodás szemed biztatón,
szeretve
s megmozdult fagyszobor kezem tétován, remegve…
s nekem is nyújtottál enni a kenyérből,
engem is kínáltál inni a kehelyből…
s megmozdultam nagy csodádon
Feléd e szent lakomádon.
F.D-né

2016. március 27.

A halotti lepel útja
Jeruzsálemtől Torinóig
Jézus feltámadása után a tanítványok az üldözések közepette emlékezetükben és rövidke írásaikban őrizték a
Leplet, bár nem beszéltek róla. Legközelebb Nagy Konstantin császár alatt
került előtérbe, Krisztus tanítása, a keresztény hit és maga Jézus személye.
Ez idő szerint a Leplet EDESSÁBAN
őrizték. V. Abgár uralkodó, a lepel látásától való csodás gyógyulása fűzhető
hozzá. Abgár halála utáni keresztényüldözés elmúltával, bár az időszakokat
sok esetben homály fedi, ugyancsak
EDESSÁBAN került elő. Ezután
Juliánus bizánci császár díszes ereklyetartót és templomot építtetett számára.
A források szerint legközelebb KONSTANTINÁPOLYBAN lelhető, a keleti kereszténység fővárosában.
Itt minden pénteken kitették láthatásra, s így félreérthetetlenül érvényes
mintája lett évszázadok óta a bizánci
ikonfestészetnek. A Keresztes Hadjárat
alatti fosztogatáskor BLACHERNÁBA,
innen a bescanconi érsek tulajdonába
került. Ennek bizonyítékát a Városi
Könyvtárban lévő iratok bizonyítják.
1357-ben újabb állomáshelye LYREI falu, ahol egy nemes özvegy ki is állította.
Tőle szerezte meg de la Roche lovag, és
küldte haza apjának. Az apa halála
után özvegyének birtokába került, aki
még zarándokútjaira is magával vitte.
Ezután a Savoiai hercegnő, Anna volt
őrzője CHAMBERYBEN, ahol a tűz
kapcsán az ezüst kazetta és a lepel is
sérülést szenvedett. Időközben ÉszakOlaszországban kitört a fekete pestis.
Ekkor Milánó érseke Borromeó Szent
Károly volt. Fogadalmat tett a járvány
elmúlásáért azzal a gondolattal, hogy
gyalog megy a Szent Lepelhez 400 kmes úton az Alpokon keresztül.
Emmanuele Filihesto herceg, hogy
megkönnyítse az agg tiszteletreméltó
főpap útját, a Leplet TORINÓBA vitette. Gyönyörű kápolnát építtetett, és a
főoltár fölé helyezte a 4 méter 36 cm
hosszú, 1 m 10 cm széles fahengerre
göngyölt relikviát. Ezüst ereklyetartóba
téve, vasráccsal ellátva, melyet három
kulcs nyit együttesen. Egyik tulajdonosa az olasz királyi ház megbízottja, a
másiké a mindenkori Torinói érsek, a
harmadiké a Római Szentszék megbízottja mint jogos örökös. Klímaszabályzóval vigyázzák a féltve őrzött Leplet.
Csak nagyon-nagyon jeles alkalmakkor
teszik láthatóvá. Legjelesebb bemutatása a relikvia Torinóba érkezésének 400.
évfordulóján volt, Jézus feltámadásának bizonyságául. (Forrás: Víz László:
A Torinói halotti lepel)
F.D-né

Krisztamami

Rejtvény

Hogy lehet elérni, hogy
a gyerek ne basáskodjon? A változtatás néha
gyorsan megy, máskor
hosszú időbe telik, de
majdnem mindig eredményes. Nem az a lényeg, hogy mit teszel, hanem az,
hogy ki vagy a gyereked számára!
Passzív szerepet játszol, aki mindig
mindent igyekszik békésen megoldani? Vagy tudod, mire van a gyerekednek szüksége, és magadra vállalod a döntések felelősségét? Amikor
a nevelésed abból áll, hogy utólag
reagálsz a gyereked viselkedésére,
hangulatára vagy kívánságára, akkor bizony a kormányt is neki adod
át. Jobb lenne, ha legtöbbször kezdeményezően cselekednél, azaz te járnál elől, és a kicsid caplatna utánad.
Ha például séta közben észreveszed,
hogy egyre csoszogósabban lépked,
és már tudod, hogy nemsokára felhangzik a „Mamiii, vegyél föööl!”;
előzd meg, és ajánld fel meleg és
lelkes hangon: “Hadd vegyelek föl
egy kicsit!” Örülni fog. „Nahát, azt
akartam, hogy fölvegyél, és nem is
kellett kérnem!” Ha megszokod,
hogy általában így bánj vele, nagyobb biztonságban fogja magát
érezni: tudni fogja, hogy olyan gondoskodó Mamija van, aki számon
tartja a szükségleteit.

A március 13-i rejtvény megfejtése:
betegek kenete. A játék nyertese:
Tóth Istvánné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések


Húsvéthétfőn délelőtt
7 és 9 órakor vannak szentmisék.



Április 3-án Irgalmasság vasárnapja lesz. Délután ½ 3-kor kezdődik a Jézus Szíve Családok miséje.





A héten lesz első péntek, reggel a
szentmise végén szentségimádás
lesz, majd délelőtt a betegeket
látogatjuk.
Vasárnap első vasárnap lesz, a
délelőtti mise végén szentségimádás lesz.
P.Gy.

A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com
web: http://dorozsmaiplebania.hu

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Batthyány Strattman László. A
honfoglalás koráig visszanyúló Magyar főnemesi család sarja. 1901-ben
harmincágyas kórházat rendezett be
szegény betegek számára. Operáció
előtt és alatt mindig imádkozott, s
gondoskodott betegei lelki gondozásáról is. Több magas kitüntetést kapott,
de legkedvesebb kincse a Mária
kongregációs érme volt, melyet halálos ágyán László fiára bízott. Új kérdésünk: Ki volt a zsidók főpapja
Jézus halálra ítélésekor?
1.
Zakariás?
2.
Pilátus?
3.
Kaifás?
4.
Barabás?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk
ki. A nyertes nevét az április 10-i
számban közöljük. A Mátéval kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth
Lászlóné.
M.L.

Arsenius Atya
bölcs gondolatai
Ha keressük Istent, megmutatja
magát nekünk, és ha engedjük, velünk marad.
G.F.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Olivér, Orosz Balázs
és Szalóky Jenni gyermeke a keresztség szentségében részesült
2016. március 20-án.
Temetés: +Molnár Pált, életének
72. évében, 2016. március 16-án,
+Füredi Árpádot, életének 80. évében 2016. március 17-én utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1. A szeretett tanítvány 2. Paradicsom 3. A 3 királyok ünnepe 4. Bűnbánat egyik jele 5. Világ teremtője 6.
Szűzanyában ez volt a minden 7. Isten legfőbb tulajdonsága 8. Égi édesanyánk 9. Papi ruha, mely azt jelzi,
hogy a pap meghalt a világnak 10. Az
Úr napja 11. Keresztelő János édesanyja 12. Egyetemes 13. Jézus az
egyház………feje 14. Az egyház egyik
jellemzője 15. Apostol jelentése 16.
Számunkra a legfontosabb a szentmisén 17. Jézus Krisztus áldozata itt
válik jelenvalóvá 18. Hosszú, fehér
miseing.
A megfejtést 2016. április 1-ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét
a 2016. április 10-i számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat
- Anyuka, úgy döntöttem, hogy mostantól fogva egy kukkot sem tanulok lépett elszántan édesanyja elé Jenőke.
- Hogy-hogy? Lepődött meg az anyuka.
- Azt olvastam az újságban, hogy valakit Olaszországban megöltek, mert túl
sokat tudott.
F.D-né

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné
(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

